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               Κομοτηνή: 1-11-2021 

               Αρ. Πρωτ: οικ.301351/2009 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

Πληροφορίες     : Σεβδυνιδου Μαρία 

Ταχ. Δ/ση :Υψηλάντη – Συμεωνίδη  
Ταχ. Κωδ. : 69132 

Τηλέφωνο : 2531 354154 
e-mail  : sevdinidoy@pamth.gov.gr  

 

 
 

ΠΡΟΣ : 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Α.Μ.Θ. 

μέσω της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – Π.Ε.  διά της Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης - Διοργάνωση από την Π.Ε. Ροδόπης πολιτιστικών 

εκδηλώσεων – φεστιβάλ με τίτλο « Περιφερειακό Φεστιβάλ Via Egnatia στην Π.Ε.Ροδόπης 
2021», το χρονικό διάστημα 11-12/12-2021 , σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της 

Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 9899, με προϋπολογισμό και πίστωση  19.750,00€ 
του Άξονα 2  Μέτρο 2.2 και Κωδικό Δράσης 214102004. 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186, παρ.ΙΙ, τομέας Η.Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 27 & 28, του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/27-12-2010), «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Την υπ’αριθμ.156/2014 (ΦΕΚ 2765/τ.Β΄/15-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «Σύσταση επιτροπών 1. Αγροτικής Οικονομίας και 
Περιβάλλοντος 2. Ανάπτυξης και ορισμός των μελών τους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την 

υπ’αριθμ.171/2014 (ΦΕΚ 2883/τ.Β΄/27-10-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. 
«Τροποποίηση της 156/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ.» και την 

υπ’αριθμ.10/2016 (ΦΕΚ 434/τ.Β΄/24-02-2016) σχετική «Τροποποίηση της 171/2014 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 

4. Την υπ’αριθμ.226/2016 (ΦΕΚ 4191/τ.Β΄/27-12-2016) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που αφορά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάπτυξης της 
Π.Α.Μ.Θ. «Έγκριση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων για την απευθείας ανάθεση προμηθειών, παροχής 

υπηρεσιών και εκτέλεσης εργασιών». 
5. Την υπ’αριθμ.203/2017 (ΑΔΑ:6Κ5Ε7ΛΒ-ΚΘΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. 

«Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

έτους 2018». 
6. Την υπ’αριθμ.Δ.Δ.οικ.1327/2016 (ΦΕΚ 1026/τ.Β΄/13-04-2016), απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. 

«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ‘’ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ’’, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και 

Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 

7. Το υπ’αριθμ. 57157/1103/09-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
Π.Α.Μ.Θ. με θέμα «2η Εσωτερική Εγκύκλιος ένταξης, διαχείρισης και παρακολούθησης έργων που 

σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε όλη την Περιφέρεια Α.Μ.Θ., τα οποία εντάσσονται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Π.Α.Μ.Θ. και στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης» 

8. Το υπ’αριθμ.2/51290/0026/02-06-2016 (ΑΔΑ:9637Η-ΩΛΦ) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών 
«Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες 

Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης». 
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9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» και το υπ’αριθμ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) σχετικό του 

Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες και παροχή οδηγιών». 

10. Την αριθ. 203 και226 /2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ., «έγκριση ετήσιου 

προγράμματος δράσης  της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έτους 2021», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
11. Την ανάγκη προώθησης δράσεων πολιτισμού-αθλητισμού, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στον πολίτη 

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
12. Τα παρακάτω στοιχεία 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : Η δράση « 6ο Περιφερειακό Φεστιβάλ VIA EGNATIA στην Π.Ε. Ροδόπης 

έτους 2021» είναι ενταγμένη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και ειδικότερα 

στον τομέα της υλοποίησης πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων τοπικής και υπερτοπικής 

σημασίας. Αποσκοπεί στην ανάδειξη της ιστορικής, αρχαιολογικής, πολιτισμικής, στρατιωτικής, 

εμπορικής και εν γένει γεωπολιτικής σημασίας της αρχαίας Εγνατίας Οδού, που κατασκευάστηκε πάνω 

στα ίχνη μίας αρχαίας προ ρωμαϊκής οδού, ενώ ως κύρια οδική αρτηρία συνέδεε τη Δύση με την 

Ανατολή, διευκολύνοντας τη στρατιωτική, εμπορική και ιδιωτική επικοινωνία και συμβάλλοντας στη 

διάχυση πολιτισμικών αξιών και αγαθών καθώς και στην εμπέδωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης και 

αλληλοκατανόησης μεταξύ των ανθρώπων και των λαών. Επισημαίνεται ότι, τα σημαντικότερα 

αρχαιολογικά ευρήματα της αρχαίας Εγνατίας Οδού στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης βρίσκονται 

στα όρια των Νομών Ροδόπης και Έβρου.  

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη και προώθηση της ιστορικής, αρχαιολογικής, θρησκευτικής και  

πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό, της οικονομικής 

ανάπτυξης καθώς και της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν στον 

πολιτισμό. 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ –  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Στο πλαίσιο του « 6ου Περιφερειακού Φεστιβάλ VIA EGNATIA στην Π.Ε. Ροδόπης έτους 2021», η 

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης συμμετέχει στη διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος ( θεσμικού, 

κλπ) που θα προάγει την εξαγωγή και αξιοποίηση του εγχώριου πολιτιστικού προϊόντος, του 

πολιτισμικού αποθέματος και του πολιτιστικού κεφαλαίου, καθώς και των παραδοσιακών αξιών που 

μεταφέρει κάθε πολιτισμικό αγαθό ή δράση.  

Ο επιτελικός σχεδιασμός της χρήσης στοιχείων ( ιδιαίτερων γνωρισμάτων) του πολιτισμού της κοινωνίας 

που εκπροσωπείται συμβάλλει στην ανάδειξη και διαφύλαξη της ιστορικής πολιτιστικής ταυτότητας του 

τόπου. 

Καθώς ο πολιτισμός αναφέρεται σε όλες τις εκδηλώσεις του ανθρώπινου βίου, τις τέχνες, την 

πολιτιστική κληρονομιά, τη γλώσσα, τις πολιτισμικές αξίες και τα πολιτιστικά αγαθά , λειτουργεί εν 

δυνάμει αποτρεπτικά σε ιστορικές, γλωσσικές, θρησκευτικές και συνειδησιακές διαμάχες και συμβάλλει 

στην εμπέδωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης μεταξύ των ανθρώπων και των 

λαών.  

Προάγοντας τη δυναμική ενός εφευρετικού, δημιουργικού και εξελικτικού πολιτισμού ανθρώπινης 

φαντασίας και έκφρασης, συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, αναγνωρίζοντας το καθοριστικό ρόλο που οφείλει να παίξει στην 

προαγωγή του πολιτισμού της περιοχής και στην παραγωγή πολιτιστικών πολιτικών, που θα 

διατηρήσουν ζωντανή την πολιτισμική κληρονομιά και παράδοση, θέτει ως στόχους: 

• την ενθάρρυνση πραγματοποίησης ποιοτικών εκδηλώσεων και καθιέρωσης 

• ποιοτικών θεσμών και εκδηλώσεων τοπικής και υπερτοπικής εμβέλειας, 
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• τη διατήρηση και αναβίωση παραδοσιακών τεχνών και ασχολιών, 

• τη γεωγραφική κάλυψη ολόκληρης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 

• την προσφορά ψυχαγωγίας και αναψυχής στους Έλληνες και ξένους 

• επισκέπτες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ., 

• τη θετική συνεισφορά στους στόχους της τουριστικής στρατηγικής με 

• ποιοτική ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος για επιμήκυνση της 

• τουριστικής περιόδου και προσέλκυσης ποιοτικού τουρισμού, 

• τη μεγιστοποίηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών οφελών, 

• την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν στον πολιτισμό. 

Το έργο πραγματοποιείται με τη συνδρομή τοπικών αρχών, φορέων και πολιτών της Περιφερειακής 

Ενότητας Ροδόπης (Δήμοι της Π.Ε. Ροδόπης ( ιδιαίτερα Κομοτηνής & Μαρωνείας – Σαπών), Εφορείες 

Αρχαιοτήτων Ροδόπης και Έβρου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) – Τμήμα Θράκης, 29η Ταξιαρχία / 2ο Επιτελικό Γραφείο  Στρατού , Διεύθυνση 

Αστυνομίας Ροδόπης / Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής, Πυροσβεστική, Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής 

(«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»), ΕΚΑΒ Κομοτηνής , «ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ», Β΄/θμια Εκπαίδευσης ( «Μουσικό Σχολείο 

Κομοτηνής»), το μουσικό σχήμα «Σύνολο Παραδοσιακής Μουσικής Ιεράς Μητρόπολης 

Αλεξανδρούπολης», Σύλλογος Καλλιτεχνών Ροδόπης « ΑΘΗΝΙΩΝ»,  καθώς και πλήθος πολιτών - 

εθελοντών). 

Περαιτέρω δε επιδίωξη της όλης προσπάθειας αποτελεί η τήρηση της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, της αρχής της 

οικονομικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

• ΚΥΡΙΑΚΗ  12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ: 

• Δήμος Κομοτηνής (Πόλη της Κομοτηνής) 
 

 

 
 

 
 

 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΔΡΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΠΑΜΘ – Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Κόστος (με Φ.Π.Α.) 

 

1 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 

• Προσκλήσεις  

• Πρόγραμμα  

• Μπάνερ προβολής εκδήλωσης 

• Μπάνερ  με λεκτικά για την 

κάλυψη αγώνων: Αφετηρία ένα 

(1) , Τερματισμός ένα (1) σε 
διαστάσεις (3μ * 1μ) και ένα (1) 

bannerς roll up με μηχανισμό 
διαστάσεων (2μ * 0.80μ). 

• Αφίσες 

• Βεβαιώσεις  συμμετοχής (χαρτί 

πολυτελείας Α4) έγχρωμα 
δίπτυχα φυλλάδια παρουσίασης 

 

300 

300 
4 

3 
 

 

 
 

 
50 

1.000 

 

 

 

2.000,00 
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Λευκώματος 
  

2 Αγωνιστικές Μπλούζες για τους Αθλητές 

και τους Εθελοντές με τύπωμα 

500 2.800,00 

3 Νερά 0,5 ml για τους αγώνες 1.000 150,00 

 

4 

Αμοιβή Αναδόχου (Σχεδιασμός και 
Υλοποίηση Δράσεων) 

 3.000,00 

 

5 

Γραφιστική Υποστήριξη Εκδηλώσεων 2 μέρες 500,00 

 

6 

Βιντεοσκόπηση και φωτογραφική 

κάλυψη των τριήμερων εκδηλώσεων 
καθώς και κάλυψη των αγώνων με 2 

βιντεοκάμερες, 1 drone και 
φωτογραφικές μηχανές έναρξης, 

ενδιάμεσων διαδρομών και 
τερματισμού. Παράδοση 300 

επιλεγμένων φωτογραφιών σε DVD 

 

Δύο (2) 
ημερών  

( 11-12/12-
2021). 

 

 

3.000,00 

 

 

7 

Ηχητική κάλυψη δράσεων και έκθεσης  
 

 

Δύο ημερών 

11-12/12-

2021 

 

2.000,00 

 

 

8 

 

Εναρκτήρια Τελετή.Εκδήλωση 

παρουσίασης λευκώματος συνοδείας 

μουσικής με 50ατομα στην Λεσχη 

Κομοτηναίων(Ενοικίαση αίθουσας και 

διαμόρφωση με ηχητικη κάλυψηκαι buffet) 

1η μέρα 

 

 

 

 

         

2.500,00 

 

9 

Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση με τσίπ  για 

400 αθλητές 

 

2 μέρες 

 

 

 

1.500,00 

 

10 

Φουσκωτή Αψίδα για Αφετηρία και 

Τερματισμό 

2 μέρες 

        
 

800,00 

 

11 

Διαφημιστική Προβολή στα Μ.Μ.Ε 2 μέρες 

 

 

 

 

1.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ    19.750,00 

 
Εισηγούμαστε 

 
Την Έγκριση υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – Π.Ε.  διά της Διεύθυνσης Δημόσιας 

Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης - Διοργάνωση από την Π.Ε. Ροδόπης πολιτιστικών 

εκδηλώσεων – φεστιβάλ με τίτλο «6ο Περιφερειακό Φεστιβάλ Via Egnatia στην Π.Ε.Ροδόπης 
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2021», το χρονικό διάστημα 11-12 Δεκεμβρίου 2021, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 
εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 9899 προϋπολογισμό και πίστωση  
19.750,00€ του Άξονα 2  Μέτρο 2.2 και Κωδικό Δράσης 214102004 

 

 
  Με εντολή Περιφερειάρχη  

Η Αν. Προϊσταμένη  
κ.α.α. 

 

  Μαρία Σεβδυνίδου 
  

 
 

 


